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1. Förvaltningsberättelse
Kommunalförbundet Sydarkivera avger härmed förvaltningsberättelse för verksamhetsåret
2021. Sydarkiveras formella uppdrag utgår från arkivlagen och benämns bastjänster, vilka
omfattar tillsyn, råd och stöd samt digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv.
Förbundsmedlemmarna har också möjlighet att använda sig av anslutande tjänster vilka
avtalas särskilt med berörda och finansieras separat. Den 31 december 2021 samlade
förbundet 33 medlemmar. I redovisningen nedan anges siffror och belopp även avseende
föregående.

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling
Verksamhetsåret inleddes med att kommunerna Kinda, Ödeshög, Flen, Trosa, Katrineholm,
Torsås, Högsby och Mönsterås inträdde i förbundet.
Under året har de första etapperna av det treåriga projektet Utökad bevarandeplattform
2021–2023 genomförts. I projektet arbetar Sydarkivera med att säkerställa att det digitala
arkivet är framtidssäkert och uppfyller både förbundsmedlemmarnas och medborgarnas
behov. Resultatet efter det första året är att en uppdaterad mottagning för digitala
arkivleveranser har införts och att ett lösningsförslag för bevarandesystemet är framtaget för
fördjupad testning och installation i produktionsmiljö. Samtidigt har förbundet arbetat vidare
med de av förbundsstyrelsen prioriterade leveranstyperna. Utredningar pågår och är i olika
stadier inom i stort sett samtliga verksamhetsområden. Rutiner och procedurer förfinas när
det gäller bland annat uttag från olika typer av verksamhetssystem med stöd för
arkiveringsuttag, databasarkivering och webbarkivering.
Arkivmyndigheten har genomfört arkivtillsyn hos samtliga medlemmar under 2021. Under
året var verksamhetsområdet Kultur och fritid i fokus för arkivtillsynen. Slutsatsen är att alla
förbundsmedlemmars kultur- och fritidsverksamheter möter ungefär samma problem och
utmaningar med den pågående digitaliseringen av verksamheten. Kunskapsnivån om arkiv
och informationshantering är mycket varierande inom kultur- och fritidsområdet som
sträcker sig från simhallar, fritidsgårdar, bibliotek till nämndadministration vid central
förvaltning. Många av verksamheterna är frivilliga för kommunerna och genererar inte så
mycket allmänna handlingar som ska bevaras för framtiden jämfört med andra kommunala
verksamhetsområden. Det är också tydligt att kultur- och fritidsområdet är ett
verksamhetsområde med mycket samverkan mellan flera kommuner, framför allt inom
biblioteksområdet, samt mycket medborgarkontakt.
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Flera av förbundets förtroendevalda har valt att aktivt delta vid årets tillsyner vilket lett fram
till intressanta diskussioner och en större förståelse för förbundets uppdrag och arbetssätt.
Deltagande tjänstepersoner har uppskattat möjligheten att diskutera arkivfrågor och olika
arbetssätt under tillsynstillfällena. Det finns en tendens att fler från kultur och
fritidsverksamheterna kontaktar Sydarkivera för råd och stöd och om andra tjänster som
förbundet erbjuder.
Genom de årliga tillsynerna får Sydarkivera in underlag för att anpassa och vidareutveckla
nätverksträffar och utbildningspaket utifrån identifierade behov. Att hjälpa de kommunala
verksamheterna med att få kontroll och överblick över sin samlade verksamhetsinformation
bedöms även fortsatt vara centralt för Sydarkiveras uppdrag, dels för att uppfylla arkivlagen,
dels för att stödja implementeringen av nya digitala arbetsprocesser i kommunerna.

1.2 Organisation
Sydarkivera leds av förbundsstyrelsen som ligger under ett förbundsfullmäktige med
ledamöter från var och en av medlemmarna.
Sydarkiveras förvaltning delas in i stab och enheter. Staben leds av förbundschefen och
respektive enhet har en enhetschef. Det strategiska arbetet leds från ledningsgruppen.

LEDNINGSGRUPP
Mats Porsklev

STAB
Mats Porsklev

TILLSYN OCH
INFORMATIONSFÖRVALTNING
Emilia Bergvall
Odhner

CENTRALARKIV OCH
DIGITISERING
Bernhard Neuman

UTVECKLING OCH IT
Mårten Lindstrand
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1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk
ställning
Sydarkivera har under 2021 fortsatt att påverkas kraftigt av Covid-19 pandemin.
Nätverksträffarna, arkivtillsyner och utbildningarna har trots restriktionerna kunnat
genomföras på ett för förbundsmedlemmarna tillfredsställande sätt. Omställningen till ett
helt digitalt arbetssätt har precis som under 2020 lett till betydande kostnadsbesparingar och
ett starkt ekonomiskt resultat som i övrigt till stor del beror på att tjänster inte tillsats i den
takt det tillkommit nya medlemmar. Deltagande i ett europeiskt projekt för e-arkivering (EARK 3) har utöver detta under året bidragit med en intäkt på totalt 1,2 mkr till verksamheten.
Sammantaget resulterar detta i ett överskott med 4,87 miljoner kronor av årets verksamhet.
Detta resultat är mer än 4 mkr bättre än budgeterat och även 1,7 mkr högre än prognosen
för delåret.
För investeringsverksamheten har fortsatta inköp gjorts av hårdvara till förbundets
bevarandeplattform liksom en några tidigarelagda inköp av kontors-IT (datorarbetsplatser).
Förbundets ansamlade egna kapital uppgår vid årsslut till 13,5 mkr föregående år var den
siffran 8,7 mkr.

1.4 Händelser av väsentlig betydelse


Den av styrelsen utsedda kommitté som arbetat med målstyrning, överlämnade sina
förslag till fullmäktige som i april 2021 fastställde nya övergripande mål för förbundet
att gälla från och med verksamhetsåret 2022.



Förbundsstyrelsen tog under hösten beslut om utveckling av koncept för etablering
av ett arkivcentrum i Alvesta för anslutande tjänst avseende analoga arkivhandlingar.



Projektet Utökad bevarandeplattform 2021–2023 har fortlöpt med gott resultat och
projektet fortsätter 2022 med fördjupad testning och installation av uppdaterat
bevarandesystem.



Det europeiska projektet E-ARK3 som Sydarkivera har deltagit i 2020–2021 har
avslutats. Resultatet är bland annat fastställda specifikationer, referensarkitektur för earkivering, programvarupaket med exempelprogramvaror samt en referensinstallation
för bevarandesystem som finns åtkomlig via Sydarkiveras testbädd.



Sydarkiveras har under verksamhetsåret byggt upp en förmåga att hantera
databasarkivering och långsiktigt digitalt bevarande av register och
relationsdatabaser.
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Samtliga kommunala webbplatser har arkiverats under året och metoderna har både
förfinats och effektiviseras genom kvartalsvisa insamlingar.



Det nya grundutbildningspaketet har tagits väl emot, över 300 har genomgått någon
av grundutbildningarna. Kursutvärderingarna visar en hög kundnöjdhet, 4,4 på en 5
gradig skala.



Närmare 250 deltagare har bokat sig för utbildningar på grundnivå det första
kvartalet 2022.



Alla medlemmar utom en har deltagit vid någon av förbundets nätverksträffar för
olika verksamhetsområden. Utbudet har utökats och anpassats efter de behov som
framkommit vid tillsynerna 2020.



Satsningen på bokningsbara korta arbetsmöten och rådgivningstillfällen har fallit väl
ut. Till exempel har 19 medlemmar på det sättet fått rådgivning i samband med
upphandling av nya system.



Det nya konceptet Verkstad på webben och nätverksträffarna under första kvartalet
har redan lockat över 100 deltagare.



Som ett led i att förbättra kommunikationen så har de första nyhetsbreven publicerats
under andra halvan av 2021. Arbetet med att ta fram en kommunikationsplan har
påbörjats.

1.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Förbundet har sedan starten 2015 arbetat utifrån ett oförändrat anslag i fråga om en
medlemsavgift på 27 kronor per invånare för att täcka bastjänsterna tillsyn, råd och stöd samt
digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv. Det är en uttalad målsättning från fullmäktige
att medlemsavgiften ska sänkas senast 2025. Förbundet uppfyller samtliga ekonomiska
målsättningar 2021.
Uppfyllandegraden av de nerbrutna övergripande verksamhetsmålen inom respektive
verksamhetsområde redovisas i bilaga. Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen
mot de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen är god. Med detta ska även förstås att
kommunalförbundet redovisar en god ekonomisk hushållning i verksamheten avseende
verksamhetsåret 2021 i ett ekonomiskt perspektiv såväl som ett verksamhetsperspektiv.
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Målavstämning ekonomiperspektiv

Utfall

Mål

Kommentar

4 782 610

Mål uppfyllt

4 782 602

Mål uppfyllt

(tkr)
Balanserad budget utan höjning av
avgifterna
2 % överskott av verksamheten
Nettoinvesteringarnas andel av

Mål uppfyllt

medlemsavgifter och bidrag bör

2,5 % <10 %

understiga 10 %
Likviditet motsvarande 1 månads löner*

18 821 1 637

Mål uppfyllt

Oförändrad soliditet

56,5 % 49,4 %

Mål uppfyllt

*genomsnittliga kostnader för personal per månad aktuell period

1.6 Balanskravsresultat
Förbundet har inga ouppfyllda underskott att reglera utifrån balanskrav. Med detta har
Sydarkivera en ekonomi i balans.
(tkr)
Avstämning mot balanskravet

Innevarande
år

Prognos från
delår

Fg år

Periodens resultat enligt resultaträkning

4 782

3 003

2 350

Avgår balanskravsjusteringar

0

0

Balanskravsresultat

4 782

0
3 003

2 350

1.7 Intern kontroll
Förbundsstyrelsen har under året fortsatt sitt arbete med en systematisk intern kontroll för
att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och i enlighet med de mål som fullmäktige
fastställt. Områden för intern kontroll väljs ut årligen baserat på en risk- och
väsentlighetsanalys och 2021 genomfördes kontroll korrekthet i fråga om inköp/attester samt
informationskvaliteten i de registreringar som gjorts i förbundets diarium. Kontrollerna visade
på säkerställda processer för de kontrollerade områdena.
Med anledning av det interna kontrollarbetet tidigare år har även ett arbete med införande
av systematiskt brandskyddsarbete genomförts under 2021.
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1.8 Väsentliga personalförhållanden
Sydarkivera hade vid årsslut 36 anställda fördelat på 29,55 tjänster (28,15). Vid inledningen av
2022 kommer personalstyrkan utökas med 0,5 tjänst utifrån att efterfrågan av anslutande
tjänsten dataskyddsombud ökar, samt i övrigt att medlemskretsen successivt blir större.
Sjukfrånvaron är precis som tidigare år låg. Förbundet har inte haft någon personal med
långtidssjukfrånvaro under 2021.
Sjukfrånvaro totalt

Innevarande år

Fg år

Totalt

3,23 %

3,78 %

-varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr)

0,00 %

1,57 %

Kvinnor

3,70 %

4,00 %

Män

2,49 %

3,49 %

1.9 Förväntad utveckling
Förbundet växer i takt med att nya medlemmar tillkommer och omfattningen av de
anslutande tjänsterna ökar. Arbetet med att ansluta Staffanstorps kommun har påbörjats
inför anslutningen 2023. Ytterligare en kommun förväntas inträda in som medlem i förbundet
2024.
Det är en fastslagen politisk målsättning att den medlemsavgift som täcker bastjänsterna
tillsyn, råd och stöd samt digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv senast 2025 ska kunna
reduceras. Därför arbetas det aktivt med att effektivisera metoder och arbetssätt inom alla
delar av basverksamheten. Reduceringen av medlemsavgiften kan trots effektivisering
komma att påverka bastjänsternas innehåll och utformning.
Ett sätt att öka förbundets intäkter är att utveckla utbudet av anslutande tjänster. I kontakt
med förbundsmedlemmarna har ett antal olika möjliga anslutande tjänster identifierats, vilket
kommer att behöva utredas vidare. 2021 var nära 38 % av förbundets omsättning kopplat till
just de anslutande tjänsterna och omfattningen beräknas öka ytterligare i takt med att fler
medlemmar ansluter sig, liksom att metoder och verktyg effektiviseras. DSO-tjänsten (dataskyddsombud) som 2019 nyttjades av 29 organisationen till en kostnad på 3,3 mkr,
nyttjas idag av 31 organisationer till en kostnad på 2,5 mkr.
Byggandet av ett arkivcentrum spelar en viktig roll för att effektivisera arkivhanteringen i de
kommunala verksamheter som väljer att lämna över även sina pappershandlingar till
förbundet.
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Projektet Utökad bevarandeplattform fortsätter under den kommande tvåårsperioden.
Bevarandeplattformen kommer att baseras på internationella öppna standarder, kod och
hårdvara. Det innebär att samtliga komponenter är utbytbar över tiden och Sydarkivera blir
inte bunden till någon specifik leverantör. Långsiktigt digitalt bevarande är ett omfattande
åtagande som kräver att man har fullständig kunskap om sina system, verktyg och
arbetsmetoder. Samverkan med andra aktörer och deltagande i projekt och satsningar är en
viktig möjliggörare och förutsättning för den fortsatta utvecklingen inom digitalt bevarande.
Denna samverkan leder till att förbundets verksamhet kan fortsätta utvecklas på ett
kostnadseffektivt sätt. Sydarkivera har redan etablerat sig nationellt och internationellt som
en ledande aktör inom digitalt bevarande. Förbundet har med anledning av detta
framgångsrikt deltagit i det europeiska projektet E-ARK3 och kan komma att vara en av
aktörerna även i kommande samverkansprojekt.
Allt fler produkter och tjänster på marknaden stödjer digitalt bevarande, arkiveringsuttag och
öppna specifikationer. Framförallt ärende- och dokumenthanteringssystemen samt systemen
som hanterar patientjournaler och personakter. Sydarkiveras arbete med rådgivning i
samband med kravställning samt utbildning och information om öppna standarder och
specifikationer har börjat ge resultat. För de nya verksamhetssystem som
förbundsmedlemmarna upphandlar kan testleverans genomföras redan i samband med
införandet. Detta kommer långsiktigt att göra att de digitala arkivleveranserna blir mer
förutsägbara och effektiva.
En ny strategisk tillsynsplan ska arbetas fram för den kommande perioden med fokus på att
på bästa sätt stödja förbundsmedlemmarna under de kommande åren. Sydarkivera har 2015–
2022 gjort tillsyn på samtliga kommunala verksamhetsområden. Den kommande
tillsynsperioden med start 2023 kommer att innebära en helt ny tillsynsomgång med
förbättrade möjligheter att jämföra utveckling.
Arbete pågår med att ta fram underlag för att kunna vidareutveckla utbildningsverksamheten
och införa e-lärande plattform för att möta medlemmarnas behov på större flexibilitet och
tillgänglighet. Detta är en satsning som beslutades av förbundsfullmäktige 2019-11-08 § 23
(SARK 2019:219) vilket kommer att ge medlemmarna större frihet att själva lägga upp sin
fortbildning. Samtidigt kommer det att avlasta Sydarkiveras personal som är engagerade i
utbildningsverksamheten. Utvecklingsarbetet ryms inom bastjänsternas budget och
införandet planeras så att det inte påverkar ordinarie utbildningsverksamhet.
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2. Resultaträkning
TKR

Noter

Utfall

Fg år

Prognos

Budget

Medlemsintäkter

1

19 931

17 090

20 016

19 971

Övriga intäkter

1

10 163

10 021

10 219

8 003

Kostnader

2

-24 723

-24 399

-26 668

-26 933

Avskrivningar

3

-579

-352

-548

-406

4 792

2 360

3 019

635

0

0

0

0

-10

-10

-16

-25

4 782

2 350

3 003

610

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

5

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

Not 1

Verksamhetens intäkter

innevarande år

fg år

19 931

17 090

Anslutande tjänster

7 832

7 335

Lönebidrag

1 351

1 270

980

1 416

30 094

27 111

Medlemsintäkter*

Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER
*Fördelning av medlemsavgifter mellan medlemmarna
Alvesta

2,7 %

Borgholm

1,5 %

Bromölla

1,8 %

Eslöv

4,5 %

Flen

2,3 %

Högsby

0,8 %

Höör

2,3 %

Hässleholm

7,1 %

Karlskrona

9,1 %

Karlshamn

4,4 %

Katrineholm

4,7 %

Kinda

1,3 %
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Lessebo

1,2 %

Lomma

3,4 %

Ljungby

3,9 %

Markaryd

1,4 %

Mönsterås

1,8 %

Mörbylånga

2,0 %

Nybro

2,8 %

Olofström

1,8 %

Osby

1,8 %

Oskarshamn

3,7 %

Region Blekinge

12,8 %

Ronneby

4,0 %

Tingsryd

1,7 %

Torsås

1,0 %

Trosa

1,8 %

Vellinge

5,0 %

Vadstena

1,0 %

Vimmerby

2,1 %

Åtvidaberg

1,6 %

Ödeshög

0,7 %

Östra Göinge

2,0 %

Not 2

Verksamhetens kostnader

2021

2020

-381

-1 231

-18 323

-15 906

Pensionskostnader inkl. löneskatt

-1 316

-2 587

Lokalkostnader

-1 616

-1 250

Övriga kostnader*

-3 084

-3 425

(Varav förbrukningsinventarier samt IT-utrustning)

-578

-767

(Varav leasingkostnader

-248

-330

SUMMA KOSTNADER

-24 723

-24 399

2021

2020

5–10 år

5–10 år

3–5 år

3–5 år

Huvudverksamhet
Löner, arvoden och personalomkostnader

Not 3

Avskrivningar

Avskrivningstider
Möbler och inredning
Programvara och IT-utrustning
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2021

2020

-8
-2
-10

-7
-3
-10

3. Kassaflödesanalys
Noter

innevarande år

fg år

4 782

2 350

Justering för avskrivningar
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av avsättningar
Förändring av rörelseskulder

579
-1 826
13
1 434

352
-5 519
71
136

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

4 982

-2 610

0

-18

-526

-709

4 456

-727

Finansieringsverksamheten

0

0

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

0

0

ÅRETS KASSAFLÖDE

4 456

-3 337

Likvida medel vid årets början (ingående kassa)

9 365

12 702

13 821

9 365

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter avskrivningar

Investeringsverksamheten
Försäljning av anläggningstillgångar
Förvärvande av anläggningstillgångar
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT
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4. Balansräkning
TKR

Noter

2021-12-31

2020-12-31

6

144

248

Möbler och inventarier

7

359

464

Data- och kommunikationsutrustning

8

548

469

Bilar och andra transportmedel

9

78

0

10

9 011

7 185

Bank

13 821

9 365

SUMMA TILLGÅNGAR

23 961

17 731

13 532

8 750

TILLGÅNGAR
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogramvaror
Materiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital

11

-varav periodens/årets resultat

4 782

2 350

Avsättningar
Pensioner

11

84

71

0

0

10 345

8 910

23 961

17 731

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

2021-12-31

2020-12-31

603

288

0

315

603

603

Ingående ackumulerade avskrivningar

-355

-288

Årets avskrivningar

-105

-67

Summa avskrivningar

-460

-355

Not 6

Dataprogramvaror

Ingående anskaffningsvärde
Nyanskaffning
Summa anskaffningsvärde

Avrundning

-1

BOKFÖRT VÄRDE

144

248

814

757

0

57

814

814

Ingående ackumulerade avskrivningar

-350

-246

Årets avskrivningar

-105

-104

Summa avskrivningar

-455

-350

BOKFÖRT VÄRDE

359

464

1 322

986

438

336

1 760

1 322

Ingående ackumulerade avskrivningar

-853

-691

Årets avskrivningar

-358

-162

Not 7

Möbler och inventarier

Ingående anskaffningsvärde
Nyanskaffning
Summa anskaffningsvärde

Not 8

Data- och kommunikationsutrustning

Ingående anskaffningsvärde
Nyanskaffning
Summa anskaffningsvärde

Avrundning

-1

Summa avskrivningar
BOKFÖRT VÄRDE

Not 9

Bilar och andra transportmedel

Ingående anskaffningsvärde
Nyanskaffning

-1 211

-853

548

469

2021-12-31

2020-12-31

0

0

88

0
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88

0

0

0

Årets avskrivningar

-10

0

Summa avskrivningar

-10

0

78

0

6 560

5 120

337

0

1 699

1 574

415

491

0

0

9 011

7 185

Avsatt till pensioner förtroendevalda enl OPF/KL

68

57

Särskild löneskatt

16

14

SUMMA AVSÄTTNINGAR

84

71

2021-12-31

2020-12-31

Leverantörsskulder

1 243

499

Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader

6 124

5 572

Semesterlöneskuld inkl soc. Avgifter

956

855

Arbetsgivaravgift

373

385

Personalens skatter

331

369

1 318

564

0

666

10 345

8 910

Ingående ackumulerade avskrivningar

BOKFÖRT VÄRDE

Not 10

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Överskottsfond premiepension
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Momsfordran
Övriga kortfristiga fordringar
SUMMA FORDRINGAR

Not 11

Not 12

Avsättningar

Kortfristiga skulder

Pensioner, avgiftsbestämd del inkl löneskatt
Övriga upplupna kostnader
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER
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5. Investeringssammanställning
Utfall

Budget

prognos

65

50

65

0

50

0

Kontors-IT utrustning

160

55

164

Hårdvara/Bevarandeplattform

213

125

212

88

0

88

526

280

529

Lokalanpassningar
AV-utrustning

Bil (lösen leasingavtal)
SUMMA INVESTERINGAR

6. Redovisningsprinciper
Kommunalförbundets redovisning utgår från Lagen om kommunal bokföring och redovisning
samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Detta innefattar att:
-

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna
kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Eftersom medlemsavgifterna är till för att finansiera
kommunalförbundets ordinarie bastjänster redovisas medlemsavgifterna som intäkter
(sedan 2017).

-

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

-

Semesterlöneskuld och upplupen pensionsavgift har beräknats.

-

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde.

-

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed i
kommunal verksamhet.

-

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om
minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för
mindre värde. Gränsen för mindre värde uttolkas som ett prisbasbelopp och gäller
som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar.

Kommunalförbundet har inga finansiella leasingavtal. Utöver vad som anges ovan om
medlemsintäkterna har kommunalförbundet inte ändrat några redovisningsprinciper sedan
årsredovisningen 2017. För att inte riskera att hänföra siffror till enskild individ lämnas enbart
övergripande uppgifter om sjukfrånvaro fördelat på män/kvinnor.
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7. Driftsredovisning
Hänvisning till rubrik i verksamhetsplan/budget inom parentes.

7.1 Stabsverksamheten (3)
Interna stödresurser

Under året har bevarandefunktionen slutfört de
första etapperna av det treåriga projektet Utökad
Bevarandeplanering och
samordning

bevarandeplattform 2021–2023 med det
övergripande målet är att successivt utöka
typer av digitala arkivleveranser.

Stab

bevarandeplattformen för att kunna ta emot fler
Digitalt arkivsystem

Sydarkiveras anslutande tjänst gemensamt
Dataskyddsombud som hanteras av jurist,
informationssäkerhetsspecialist och arkivarie, har

Digitalt bevarande

under perioden har tjänsten utökats med fler
anslutna organisationer.

7.1.1 Interna stödresurser (3.3)

Gemensamt
dataskyddsombud

Verksamheten har under perioden löpt på med implementeringen av e-fakturaflöden för
förbundets medlemmar/kunder och leverantörer liksom av formalisering av interna stödjande
processer. Förbundet har uppnått ett helt digitalt flöde vad gäller kundfakturor till
medlemsorganisationerna.
För 2021 var målvärdet att förbundsgemensamma administrativa kostnader får uppgå till
maximalt 20 % av budget. I kostnaderna inräknas förbundschef liksom den administrativa
stabsfunktionen med deras omkostnader i form av lokaler, kontors-IT etcetera. Även de
gemensamma IT-systemen för lön, ekonomi etc räknas till den förbundsgemensamma
administrationen. För 2021 landar den förbundsadministrativa gemensamma kostnaden på 4
156 tkr vilket utgör 17,3 % av budget. Målet är därmed uppfyllt.
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7.1.2 Bevarandeplanering och samordning (3.4)
Övergripande mål: ”Ta fram långsiktigt hållbara lösningar för att överföra inaktuell
information från verksamhetssystem hos förbundsmedlemmarna till Sydarkiveras
bevarandesystem.”
Under verksamhetsåret har ett intensivt arbete bedrivits med intern utbildning, förbättring av
mallar och samarbetsformer för Sydarkiveras bevarandefunktion och ämnesansvariga
arkivarier. Vid verksamhetsårets slut var i stort sett alla ämnesansvariga arkivarier involverade
i en eller flera utredningar av digitalt bevarande och digitala arkivleveranser. Under året har
rutinerna formaliserats med olika besluts- och avstämningspunkter. En viktig framgång under
verksamhetsåret är att Sydarkivera stödjer databasarkivering med färdiga verktyg för att
hantera arkivleveranser från registerbaserade system som inte har stöd för arkiveringsuttag.
Projektet Utökad bevarandeplattform förväntas innebära en högre grad av systematisering av
digitala arkivleveranser.
Aktuell status avseende införande av varierande leveranstyper framgår av tabell nedan.
Steg 1: Förberedande arbete och inriktningsbeslut
Steg 2: Leveransutredningar och testleveranser
Steg 3: Rutinleveranser
Steg 4: Automatiserade arkivleveranser
Diarier
Bostadsanpassning
Bygglov
Bilder
Ekonomi
Elevhälsa
Externwebb
Filmer
Geografisk info.
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Kontaktcenter
Miljö
Personal (lön)
Sjukvård
Skolans info.
Tillsyn (alkohol)
Trafik
Räddningstjänst
Upphandlingsstöd
VoO, IFO

Fokus när det gäller systeminventering 2021 har varit att ajourhålla systemlista för de
verksamhetssystem som det finns lösningsförslag framtagna för. Nya förbundsmedlemmar
kontaktas av ämnesansvariga arkivarier. Nya rutiner för att samla in uppgifter om inaktiva
system i samband med tillsyn och medlemskontakter har införts. Förbundsmedlemmar får
redovisning av aktuell status på begäran.
Övergripande mål: ”Verka för ett helt digitalt flöde med gemensamt slutarkiv och
förbättrad interoperabilitet mellan system och tjänster.”
Det är allt fler leverantörer av ärende- och dokumenthanteringssystem och mellanarkiv som
har implementerat Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) för ärendehantering och
för paketstruktur (”digitala arkivboxar”). Detta har förvaltningen konstaterat i samband med
kontroller vid införande av nya ärende- och dokumenthanteringssystem samt exempeluttag
från olika produkter och tjänster som används av förbundsmedlemmarna. Det innebär goda
förutsättningar för vidareutveckling av arkiveringsfunktioner i systemen som används.
Det europeiska samverkansprojektet E-ARK3 har slutredovisats och avslutades enligt plan i
oktober 2021. Projektet lanserade bland annat en lång rad specifikationer för överföring av
information samt en gemensam europeisk referensarkitektur och exempelprogramvaror.
Detta är resurser som är fria för förbundsmedlemmarnas leverantörer, och för Sydarkivera, att
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använda i olika lösningar och tjänster. Specifikationerna har samma syfte och
användningsområde som de svenska FGS:erna.
Sydarkiveras engagemang i arbetsgrupper och kommittéer som förvaltar och utvecklar
specifikationer för e-arkiv har varit till stor nytta i verksamheten. Kunskaperna och
erfarenheterna har använts både i förbundets utbildningsverksamhet och i de pågående
projekten. Deltagandet ger kunskap och erfarenhet både för Sydarkiveras interna behov i
arbetet med digitalt bevarande och innebär att förbundet kan tillhandahålla
specialistutbildningar för METS (paketstruktur) och PREMIS (bevarandemetadata).
Deltagandet i projekt och arbetsgrupper innebär att Sydarkivera och förbundsmedlemmarna
är väl rustade att ta till sig användande av specifikationer för förbättrad interoperabilitet och
långsiktigt bevarande av information. Informationstillfällen för förbundsmedlemmarnas
systemleverantörer har införts 2021. Det är för att säkerställa att exportfunktioner utvecklas
så att dessa stödjer långsiktigt digitalt bevarande och gemensamma specifikationer.
Implementerade specifikationer bidrar även till att enkelt tillhandahålla den information som
kan publiceras enligt öppna data direktivet och de anvisningar som Myndigheten för digital
förvaltning DIGG arbetar med att ta fram.
Rådgivningen för systemförvaltare effektiviserades under året genom schemalagda möten för
rådgivning, bland annat i samband med upphandling. Bakgrunden var ökad efterfrågan på
rådgivning i samband med upphandling. Totalt sett är det 19 förbundsmedlemmar som varit
i kontakt med Sydarkivera för rådgivning i samband med upphandling eller andra större
förändringar som påverkar informationshantering i verksamhetssystemen.

7.1.3 Digitalt arkivsystem (3.5)
Övergripande mål: ”Verka för ett helt digitalt flöde med gemensamt slutarkiv och
förbättrad interoperabilitet mellan system och tjänster.”
De prioriterade satsningarna har hanterats genom projektet Utökad bevarandeplattform
2021–2023. Sydarkivera har haft samma grundläggande bevarandeplattform sedan 2016.
Sedan dess har verksamheten växt i omfattning och allt fler leveranstyper har införts.
Projektets första etapp har resulterat i att en uppdaterad mottagning för digitala
arkivleveranser kan sättas i produktion för snabbare och säkrare leveransflöden. Etappen har
också lett fram till lösningsförslag för att installera uppdaterad bevarandeplattform under
den andra etappen 2022. Rapportering har skett etappvis och det har varit två delrapporter
och fyra lägesrapporter som presenterats under verksamhetsåret (SARK/2020:189).
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Sydarkiveras arbete med öppna programvaror för e-arkiv har varit uppmärksammat på grund
av ett växande intresse för öppen källkod inom offentlig förvaltning i Sverige. Det var mer än
50 deltagare i samband med workshop 7 december om e-arkiv som arrangerades av NOSAD
(Network Open Source and Data), ett nätverk initierat av Arbetsförmedlingen.
Projektet har även resulterat i en uppdaterad testbädd med installerade öppen källkodprogramvaror inom digitalt bevarande från bland annat projektet E-ARK3 och från Open
Preservation Foundation (OPF). Testbädden har använts både för test och utvärdering av
programvaror och för visning och utbildning i samband med Sydarkiveras arbetsträffar
(verkstäder på webben) som genomförts under året. En referensinstallation av
visningsprogramvara från E-ARK3 finns tillgänglig hos Sydarkivera och används i projektet
Utökad bevarandeplattform 2021–2023.

7.1.4 Digitalt bevarande (3.6)
Övergripande mål: ”Ta fram långsiktigt hållbara lösningar för att överföra inaktuell
information från verksamhetssystem hos förbundsmedlemmarna till Sydarkiveras
bevarandesystem.”
Självvärdering av arkivsystemet med utgångspunkt från standarden ISO 16363:2012 Audit
and certification of trustworthy digital repositories (TDR) har genomförts i februari 2022 för att
ta reda på hur Sydarkivera uppfyller kraven efter genomförda satsningar 2021. Framtagen
mall för enkel checklista användes för att stämma av kraven i standarden på övergripande
nivå. Resultatet är att Sydarkivera 2021 uppfyllt kraven för att vara ett e-arkiv värt att lita på
ytterligare fyra kontrollpunkter av totalt 50.
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7.1.5 Gemensamt dataskyddsombud (3.7)
Övergripande mål: ”Tillhandahålla den anslutande tjänsten gemensamt
dataskyddsombud med ett objektivt förhållningssätt samt hög trovärdighet och
integritet.”
Under 2021 har verksamheten fortsatt att vara anpassad efter gällande förutsättningar och
samtliga utbildningar och träffar genomförs digitalt enligt plan.
Den anslutande tjänsten gemensamt dataskyddsombud startades under 2018 och 2019
genomfördes en utvärdering som bland annat fick till följd att en ny prismodell för tjänsten
antogs. Under 2020 och 2021 har genomförandet av verksamheten anpassats till följd av
coronapandemin, men samtliga aktiviteter och uppdrag har genomförts.
Tjänsten utförs av ett team bestående av jurist, informationssäkerhetsspecialist och arkivarie.
Att vara dataskyddsombud innebär huvudsakligen att vara rådgivande och kontrollerande i
förhållande till personuppgiftsansvarig.
Under 2021 har sex organisationer anslutit sig till tjänsten och det är Katrineholms kommun,
Lomma kommun, Vimmerby Energi och Miljö AB, Sölvesborgs kommun, Sölvesborgshem AB
och Sölvesborg Energi och Vatten AB.
Råd och stöd utgör en stor del av dataskyddsombudet uppdrag och under 2021 har fyra
nätverksträffar, två arbetsdagar och grundutbildning vid två tillfällen i allmän
dataskyddsjuridik och informationssäkerhet genomförts inom verksamheten gemensamt
dataskyddsombud. Samtliga aktiviteter har genomförts digitalt enligt plan.
Rådgivning sker löpande via e-post, telefon eller digitala möten. Dataskyddsteamet har inga
särskilda tider avsatta för rådgivning utan kontakt kan tas när behov uppstår och svar lämnas
så snart det går beroende på ärendets karaktär.
Mycket arbete under första halvåret 2021 har varit kopplat till den s k Schrems II-domen och
problematiken runt överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES, s k
tredjelandsöverföring.
Enkät för självvärdering har besvarats av 68 personuppgiftsansvariga under 2021. Rapporter
från kontroll av dataskyddsefterlevnad med sammanvägd bedömning och förslag till åtgärder
att arbeta vidare med vad gäller dataskyddsarbetet har tagits fram till samtliga som har
besvarat enkäten.
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Under 2021 har medlemssamordnarna gjort en stickprovskontroll av dataskyddsfrågor inom
biblioteksverksamheten hos de kommuner som är anslutna till tjänsten gemensamt
dataskyddsombud.
Vid slutet av 2021 är följande 31 organisationer anslutna till tjänsten gemensamt
dataskyddsombud:
Kommuner (14)
Bromölla kommun

Kommunala Bolag (11)
AB Karlskronahem

Högsby kommun

AB Lessebohus

Karlshamns kommun

Byggebo i Oskarshamn AB

Stiftelser (1)

Karlskrona kommun

Karlshamnsbostäder AB

Stiftelsen Tingsrydsbostäder

Katrineholms kommun

Kruthusen
Företagsfastigheter AB

Lessebo kommun

Smålandshamnar AB

Kommunalförbund (4)

Lomma kommun

Sölvesborgshem AB

Cura Individutveckling

Markaryds kommun

Sölvesborg Energi och
Vatten AB

Osby kommun

Vimmerby Energi och Miljö
AB

Räddningstjänsten Västra
Blekinge

Oskarshamns kommun

Östra Göinge Renhållnings
AB

Räddningstjänsten Östra
Blekinge

Sölvesborgs kommun

Tingsrydsbostäder AB

Tingsryds kommun
Vadstena kommun
Östra Göinge kommun

Regioner (1):
Region Blekinge

Miljöförbundet Blekinge
Väst
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Resultatrapport anslutande tjänst DATASKYDDSOMBUD (tkr)

2021

2020

Intäkter anslutande tjänst

2 479

2 113

SUMMA INTÄKTER

2 479

2 113

0

-17

-1 868

-1 816

-30

-45

-1 898

-1 878

-144

-112

-46

-77

-102

-89

-2 190

-2 156

289

-43

Kostnader avseende huvudverksamhet
Kostnader för personal
Övriga verksamhetskostnader
Summa direkta verksamhetskostnader
Kostnader för lokaler, inkl. lokaltillbehör och städning
*Kostnader för kontors-IT (datorarbetsplats)
Övriga indirekta verksamhetskostnader
SUMMA KOSTNADER
ÅRETS RESULTAT

* Skillnad består i annorlunda beräkningsgrund föregående år. Posten kontors-IT ingick då i övriga indirekta
verksamhetskostnader.
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7.2 Tillsyn och informationsförvaltning (4)
Enheten arbetar med arkivtillsyn, utbildning, rådgivning, nätverksträffar,
informationskartläggning och mallar när det gäller förbundets bastjänster samt
handlägger digitala arkivleveranser.
På grund av Coronapandemin övergick

Tillsyn och riktlinjer

arbetssätt när det gäller rådgivning och
utbildning till förbundsmedlemmarna. I och
med det nya mer digitala arbetssättet så har
fler av förbundsmedlemmarnas personal haft
möjlighet att delta på träffar och utbildningar.
Detta ligger helt i linje med vår målsättning
att höja kompetensen hos
förbundsmedlemmarnas personal när det
gäller arkiv och informationsförvaltning.
Verksamheten har genomförts med
bibehållen och till och med ökad nöjdhet.

Tillsyn och informationsförvaltning

Sydarkivera redan 2020 till ett mer digitalt

Verksamhetsstöd och
rådgivning

Digitala arkivleveranser

Utbildning och pedagogik
(bas och grund)
Utbildning och pedagogik
(fördjupning - expert)

7.2.1 Tillsyn och riktlinjer (4.3)
Övergripande mål: ”Kontrollera kvaliteten i myndigheternas informationshantering
med samordnad uppföljning och långsiktig åtgärdsplanering.”
Styrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera ansvarar som arkivmyndighet för att utöva
tillsyn över förbundsmedlemmarnas informationshantering och arkiv. Kommunbesöken med
tillsyn innebär både en möjlighet till ökad kunskap och praktiska åtgärder för att förbättra
informationsförvaltingen i verksamheten. Myndigheterna får en tydlig återkoppling i
åtgärdsplaner och även tips om utbildningar och nätverk för erfarenhetsutbyte. Alla
medlemmar tillsynades under 2021. Allt fler förtroendevalda och tjänstepersoner hos
förbundsmedlemmarna deltar i tillsynerna.
Under pandemiåren behövde Sydarkivera ställa om tillsynerna och arbeta fram metoder för
ett helt digitalt arbetssätt. Samtliga parter ser tydliga fördelar med att ha
tillsynsverksamheten digitalt. Förtroendevalda, chefer och tjänstepersoner har kunnat delta i
högre utsträckning. Det blir färre resor och dessutom blir det mindre personberoende då
personalen har större möjlighet att täcka upp för varandra vid oplanerad frånvaro. Genom
digitala möten och digitala verktyg blir kvalitetskontrollen mer effektiv.
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Tillsynsverksamheten har blivit allt mer professionell. Arkivariegruppen har arbetat ihop sig
och tagit fram bättre och mer lika arbetssätt och rutiner. Det leder till att Sydarkivera får in
bättre underlag vid tillsynerna som gör att rådgivning, utbildningar och digitala
arkivleveranser kan bedrivas på ett effektivare sätt.

7.2.2 Utbildningar och pedagogik, bastjänst (4.4)
Övergripande mål: ”Höja kompetensen hos förbundsmedlemmarnas personal när det
gäller arkiv och informationsförvaltning.”
Sydarkivera har en väletablerad utbildningsverksamhet på grundnivå. Den nya paketeringen
av grundutbildningar via webben för olika målgrupper har fallit mycket väl ut. Mer än 330 har
deltagit vid grundutbildningarna. Det är en fortsatt hög kundnöjdhet, utvärderingsenkäterna
visar 4,4 på en femgradig skala. Det är framför allt det digitala arbetssättet som har gjort
detta möjligt.
Omdömena från förbundsmedlemmarna är över lag mycket goda. Utbudet av lärarledda
utbildningar kompletteras av handbok på webben, korta informationsfilmer och utbildningar
via webb. Detta ger förbundsmedlemmarna flera olika möjligheter att ta del av kunskap om
arkiv och informationsförvaltning.
Sydarkivera utbildningsutbud är helt digitalt under verksamhetsåret. Omställningen
skyndades på av pandemin. Deltagandet och kursutvärderingarna tyder på att
förbundsmedlemmarna uppskattar utbildningar via webben. Utbildningsutbudet har utökats
under året.
Att fler har genomgått grundutbildningspaketet märker vi på att frågorna som kommer upp i
samband med rådgivning och nätverksträffar blivit alltmer avancerade. Det visar på att
kunskapsnivån har ökat.

7.2.3 Utbildningar och pedagogik, anslutande tjänst (4.5)
Sydarkiveras förbundsstyrelse beslutade 2019 att utöka utbildningsutbudet med
specialiserade utbildningar som anslutande tjänst. Dessa utbildningar finansieras med
deltagaravgifter, som är rabatterade för förbundsmedlemmar. Under 2021 genomförde
Sydarkivera sex specialistutbildningar, två på expertnivå och fyra fördjupningsutbildningar
varav en med en inhyrd extern föreläsare. Totalt deltog 165 deltagare. Kursdeltagarnas
utvärderingar visar på en kundnöjdhet av 4,2 på en femgradig skala och full kostnadstäckning
erhölls. Förberedande arbete har genomförts för att förenkla administrationen med
fakturahantering.
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7.2.4 Verksamhetsstöd och rådgivning (4.6)
Övergripande mål: ”Säkra kvaliteten i myndigheternas informationshantering för
förbättrad insyn och säkerhet.”
Verksamheten med nätverksträffar och mallar för att planera och klassificera
informationsförvaltning engagerar förbundsmedlemmarna i hög grad. Användandet av
mallar i konceptet VerkSAM Arkivredovisning har ökat stadigt över åren och allt fler deltar i
utveckling av mallarna. Enligt den årliga utvärderingsenkäten så är förbundsmedlemmarna
mycket nöjda med den rådgivning som ges.
Målet är att VerkSAM Plan kontinuerligt uppdateras för att uppfylla de behov som fastställs i
arkivlagen. I början av året publicerades version 1.6. Under året har vi fortsatt att uppmana
våra medlemmar att delta i arbetet med att uppdatera VerkSAM Plan. Uppdateringar sker i
samband med nätverksträffarna, de korta arbetsmötena via webben och i kombination med
resultatet från genomförda gallringsutredningar i samband med leveransutredningarna. 90 %
av de kontaktpersoner som har svarat på den årliga utvärderingsenkäten uppger att de
använder VerkSAM Plan för sina informationshanteringsplaner.

7.2.5 Digitala arkivleveranser (4.7)
Digitala arkivleveranser hanteras i nära samarbete mellan Sydarkivera och
förbundsmedlemmarna. Sydarkiveras arkivarier handlägger digitala arkivleveranser av de
leveranstyper som är i ett förvaltningsläge med framtagna rutiner och mallar. I enlighet med
de prioriterade satsningarna för 2021 så genomfördes intern vidareutbildning för
Sydarkiveras arkivarier både gällande ärendehantering och den metodik som används vid
arkivleveranser. Under året har en ny grundutbildning tagits fram, Grundutbildning E- Digitalt
bevarande, för att möta upp behov både hos medlemmarna och internt gällande digitalt
bevarande.
Förbundet börjar närma sig rutinartade arkivleveranser för allt fler verksamhetssystem inom
området kommunal hälsa och socialt stöd. Detta innebär att allt fler förbundsmedlemmar har
möjlighet att leverera årliga uttag av akter inom kommunal vård och omsorg samt individ
och familjeomsorg. För förbundsmedlemmarna finns det fortfarande utmaningar förknippade
med att komma i fas med gallring och införa nödvändigt systemstöd. Nyare produkter på
marknaden är väl förberedda för att stödja digitalt bevarande.
Arbetet med att införa de beslutade leveranstyperna fortgick under året. Alla arkivarier har
blivit involverade i arbetet med handläggning av digitala arkivleveranser.
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7.3 Centralarkiv och digitisering
Arbetet med att upprätta ett Arkivcentrum fortskrider. En bra relation har upprättats med

Centralarkiv och digitisering

Utvecklingsbolaget i Alvesta och arbetet har påbörjats.

I flera kommuner pågår omfattande ordna
På- plats stöd, medlems arkiv

och förtecknaarbete. Fram för allt i
Karlskrona kommunarkiv. Arbetet löper på
bra och kommer framöver underlätta en

Analoga arkiv, hel
arkivmyndighet

eventuell leverans till gemensamt
Arkivcentrum. Totalt har vi besvarat ca
2000 förfrågningar där tonvikten ligger på

Tillgänglighet och
forskarservice

bygglovsarkiven.

7.3.1 Övergripande mål:
”Erbjuda en gemensam servicenivå där samtliga kommuner, stora som små, kan få
samma möjligheter till en professionell arkivverksamhet när det gäller analoga arkiv
till en rimlig kostnad.”
Samarbetet mellan medarbetarna för att tillhandahålla en bra tjänst till kommunerna
genomförs löpande. Gemensamma processer och tjänster arbetas fram utifrån det.
”Stabil bemanning och förbättrade möjligheter att rekrytera och behålla personal. ”
Väl fungerande arbetsmiljö, en arbetsgrupp istället för ensamarbete, kunskapsåtervinning
och effektivare verksamhet med tillgång till olika kompetenser inom Sydarkivera.
Förbundet har en fortsatt låg personalomsättning för denna typ av tjänster. Genom att dela
personal med enheten för informationsförvaltning och tillsyn har personal även kunnat rotera
och betjäna flera kommuner.
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”Ökad kvalitet i arkivvård och tillgängliggörande av analoga arkiv.”
Förbättra tillgänglighet till analoga arkiv genom kompetent personal, tillgång till
forskarplatser och att skanna och tillgängliggöra handlingar vid förfrågan med modern
teknik.
”Frigöra plats i närarkiv och mellanarkiv genom ett effektivt utnyttjande av plats i
gemensamma arkivdepåer.”
Flera kommunarkiv är fulla och arkivlokaler kommer behöva tillskapas innan större leveranser
kan ske till de kommunarkiv där Sydarkivera har hand om kommunarkiven.
”Säkerställa tillgänglighet och sökbarhet så att det blir enkelt att hitta arkiverad
information, både på kort och på lång sikt.”
Sökbarhet och tillgänglighet arbetas med i samtliga överlämnade arkiv. Arkiv och arkivbildare
förs löpande in i förteckningssystemet.
Resultatrapport anslutande tjänst analoga arkiv (tkr)

2021

2020

Intäkter anslutande tjänst

5 310

5 189

Lönebidrag/anställningsstöd

1 075

1 031

203

545

6 588

6 765

Intern intäkt personal*
SUMMA INTÄKTER
Kostnader avseende huvudverksamhet

-115

-113

-5 486

-5 026

Övriga verksamhetskostnader

-251

-423

Intern kostnad personal

-191

0

-6 043

-5 562

Kostnader för personal

Summa direkta verksamhetskostnader
Kostnader för lokaler, inkl. lokaltillbehör och städning

-72

-56

Kostnader för kontors-IT (datorarbetsplats)

-159

-264

Övriga indirekta verksamhetskostnader

-348

-303

-6 622

-6 185

-34

580

SUMMA KOSTNADER
PERIODENS RESULTAT
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7.4 IT- och utveckling (6)
Enheten stödjer förbundets digitala utveckling och införande av e-tjänster gentemot
förbundsmedlemmar och allmänheten.
Depåerna i Alvesta och berget har båda försetts med ny framdragen kraft och batteri-backup
för kortare elavbrott. Övervakningen har utökats med ny programvara och fysiska
övervakningsvyer, samt utökats med lågnivåkontroller på samtliga lagringsystem för att i
tidigaste skede upptäcka avvikelser. Nu funktion för validering av samtliga backuper av
virtuella maskiner har införts, som utförs per automatik direkt efter backuptagning.
Produktionsmiljö för den uppdaterade bevarandeplattformen införs stegvis under projektet
Utökad bevarandeplattform 2021–2023. Under 2021 har produktionsmiljö satts upp för
mottagning av digitala arkivleveranser.

